BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN
2.1. Pengertian Judul
Adapun judul perancangan ini antara lain :
a. Redesain
 Menurut Helmi. 2008, Redesain Merupakan perencanaan dan
perancangan kembali suatu karya agar tercapai tujuan tertentu
 Menurut John M, Redesain adalah kegiatan perencanaan dan
perancangan kembali suatu bangunan sehingga terjadi perubahan
fisik tanpa merubah fungsinya baik melalui perluasan, perubahan,
maupun pemindahan lokasi.
 Depdikbud. 1996, Redesain berasal dari bahasa inggris yaitu
redesign yang berarti mendesain kembali atau perencanaan
kembali. Dapat juga berarti menata kembali suatu yang sudah
tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya
 Churchman and Ackolt dalam Irfan, 2002 : 1, Redesain adalah
suatu proses untuk menentukan tindakan- tindakan di masa depan
yang sesuai, melalui suatu tahapan pemilihan
 Menurut KBBI 2008 : redesain berasal dari bahas inggris
(redesign) yang terdiri dari dua kata re dan design yang berarti
merancang ulang atau merancang ulang produk dari produk yang
sudah ada sebelumnya
b. Pasar
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005): orang berjual beli.
 Ehrenberg dan Smith (2003):Pasar merupakan tempat
perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau
produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan
dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga
atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut
c. Pasar Tradisional
Wikipedia: Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan
pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara
langsung dan biasanya ada proses tawar- menawar, bangunan biasanya
terdiri dari kios- kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh
penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan
sehari- hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran,
telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.
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d. Di
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) : Adalah kata depan untuk
menandai tempat.
e. Kabupaten Pasuruan
Wikipedia : Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah tingkat di Provisi
Jawa Timur, Idonesi. Pusat pemerintahan berlokasi di Bangil, Pasuruan.
1.1.1.

Lingkup Pelayanan dan Kapasitas

a. Lingkup pelayanan
o Pasat tradisional wonorejo merupakan jenis pasar tradisional daerah
dimana pasar ini melayani membeli dan menjual produk dalam satu
daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah
melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. (menurut
BSNI 2015 Pasar)
o Pasar tradisional wonorejo merupakan pasar dengan tipe III dengan
jumlah pedagang 250-500 orang. Jam buka pada pasar ini pukul
04.00-16.00 (menurut BSNI 2015 Pasar)
b. Kapasitas
o Pasar tradisional wonorejo merupakan pasar dengan tipe III dengan
jumlah pedagang 250-500 orang. Jam buka pada pasar ini pukul
04.00-16.00 (menurut BSNI 2015 Pasar)
1.1.2.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pasar tradisional yang baik berdasarkan beberapa faktor
yaitu :

No
1

2

3

Tabel 2.1 Variabel Pelayanan
Faktor
Variabel
Faktor kebersihan dan
- Keberadaan sampah
kenyamanan
- Keberadan genangan air
- Keberadaan PKL
Faktor aksebilitas
- Ketersediaan angkutan umum
- Kondisi jalan
- Ketersediaan terminal
- Kedekatan dengan fasilitas umum dan
lainnya
Faktor pedagang dan
- Harga barang
barang
- Kelengkapan jenis barang
- Adanya kegiatan promosi di pasar
- Jumlah pedagang
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4

5

Faktor sarana
pendukung pasar

-

Ketersediaan los pasar
Ketersediaan kios pasar
Ketersediaan meja dagangan
Ketersediaan kantor pasar
Ketersediaan pos keamanan
Ketersediaan toilet umum
Ketersediaan fasiitas pemadam
kebakaran
- Ketersediaan lahan parkir
Faktor prasarana
- Ketersediaan jaringan air bersih
pendukung pasar
- Ketersediaan jaringan listrik
- Ketersediaan jaringan telekomunikasi
- Ketersediaan jaringan drainase
- Ketersediaan jaringan sanitasi
Sumber : BSNI 2015 (Badan Standard Nasional) Pasar

2.2. Tinjauan Fungsi
2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul
Judul memiliki fungsi pasar yaitu sebuah tempat dimana bertemunya
penjual dan pembeli secara langsung
a. Klasifikasi pasar
 Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan
pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual
pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawarmenawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai,
los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu
pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari
seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur- sayuran,
telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.
 Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional,
namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi
secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang
tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan
pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani
oleh pramuniaga.Barang-barang yang dijual, selain bahan
makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian
besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat
bertahan lama.
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b. Karateristik Pasar
Pasar tradisional memiliki beberapa karakter yang melekat didalamnya
yaitu :





Proses jual beli barang melalui proses tawar menawar harga
Barang yang dijual umumnya barang kebutuhan sehari-hari
Harga barang yang diperjualbelikan reltif murah dan terjangkau
Dimiliki, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah atau
swasta

.2.2.2 Pengembangan Judul (Literature dan Teori Penunjang Fungsi
a. Tipelogi Pasar
 Pasar Menurut Luas Jangkauan
- Pasar Daerah : pasar yang membeli dan menjual
produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan.
Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani
permintaan dan penawaran dalam satu daerah.
- Pasar Lokal : Pasar lokal adalah pasar yang
membeli dan menjual produk dalam satu kota
tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga
dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan
penawaran dalam satu kota
- Pasar Nasional : Pasar nasional adalah
pasar yang membeli dan menjual produk dalam
satu negara tempat produk itu dihasilkan.
Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani
permintaan dan penjualan dari dalam negeri
- Pasar Internasional : Pasar internasional
adalah pasar yang membeli dan menjual produk
dari beberapa negara.Bisa juga dikatakan luas
jangkauannya di seluruh dunia
 Pasar Menurut Wujud
- Pasar Konkret adalah tempat pertemuan antra
penjual dan pembeli yang dilakukan secara
langsung.
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-

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak
dapat terlihat dengan kasat mata konsmen dan
produsen tidak bertemu secara langsung.
 Pasar Menurut yag di Perjual Belikan
- Pasar Barang Konsumsi adalah pasar yang
menjual barang-barang yang dapat langsung
dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.
Misalnya, pasar yang memperjualbelikan beras,
ikan, sayur- sayuran, buah-buahan, alat-alat
rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya.
- Pasar Barang Produksi adalah pasar yang
memperjualbelikan faktor- faktor produksi.
Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya
produksi.
 Pasar Menurut Waktu
- Pasar Harian adalah pasar yag kegiata jual
belinya dilakuka tiap hari . pasar ini umumnya
terdapat di desa dan kota.
- Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual
belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar
mingguan ini terdapat di daerah-daerah
pedesaan.
- Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual
belinya dilakukan setiap sebulan sekali
- Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual
belinya dilakukan setiap setahun sekali
- Pasar
temporer
adalah
pasar
yang
diselenggarakan organisasi/instansi pada acara
tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu
(tidak tetap).
b. Jenis pasar tradisioanal
 Menurut Jenis Kegiatan
- Pasar eceran yaitu dimana terdapat permintaan
dan penawaran barang secara eceran
- Pasar Grosisr yaitu dimana terdapat permintaan
dan penawaran dalam jumlah besar
- Pasar induk yaitu merupakan
pusat
pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan
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pangan untuk disalurkan ke grosir- grosir dan
pusat pembelian
Menurut Lokasi
- Pasar regional yaitu pasar yang terletak di lokasi
yang strategis dan luas, bangunan permanen,
dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi
seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar
kota, serta barang yang diperjual belikan
lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakatnya
- Pasar kota yaitu pasar yang terletak di lokasi
strategis dan luas, bangunan permanen, dan
mempunyai kemampuan pelayanan meliputi
seluruh wilayah kota, serta barang yang
diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini
adalah pasar induk dan pasar grosir
- Pasar wilayah (distrik) yaitu pasar yang terletak
di lokasi yang cukup strategis dan luas,
bangunan
permanen,
dan
mempunyai
kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah
kota, serta barang yang diperjual belikan cukup
lengkap . Melayani 10.000-15.000 penduduk.
Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.
- Pasar Yaitu pasar yang terletak di lokasi
strategis, bangunan permanen/ semi permanen,
dan mempunyai pelayan meliputi permukiman
saja, serta barang yang diperjual belikan kurang
lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk
saja. Yang termasuk pasar ini adalah pasar
eceran.
- Pasar khusus Yaitu pasar yang terletak di lokasi
yang strategis, bangunan permanen/semi
permanen, dan mempunyai kemampuan
pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang
yang diperjual belikan terdiri dari satu macam
barang khusus seperti pasar bunga, pasar
burung, atau pasar hewan.
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Menurut Status Kepemilikan
- Pasar pemerintah yaitu pasar yang dimiliki dan
dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Pasar swasta yaitu pasar yang dimiliki dan
dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan
oleh pemerintah daerah.
- Pasar liar yaitu pasar yang aktivitasnya diluar
oemerintahan daerah, yang kehadirannya
disebabkan
karena
kurangnya
fasilitas
perpasaran yang ada dan letak pasar tidak
merata, biasanya dikelola oleh perorangan/
ketua RW.

c. Kriteria pasar
 Kriteria Pasar menurut jenis dagangan
- Golongan A
Barang: logam mulia, batu mulia, permata,
tekstil, kendaraan bermotor, kebutuhan seharihari dan yang dipersamakan.
Jasa: penukaran uang perbankan dan yang
dipersamakan.
- Golongan B
Barang: pakaian/sandang, pakaian tradisional,
pakaian pengantin, aksesoris pengantin,
sepatum sandal, tas, kacamata, arloji, aksesoris,
souvenir, kelontong, barang pecah belah,
barang plastik, obatobatan, bahan kimia,
bahan bangunan bekas/baru, dos, alat tulis,
daging, bumbu, ikan basah, ikan asin, dan yang
dipersamakan.
Jasa: wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen
tiket, koperasi, penitipan barang, jasa timbang,
dan yang dipersamakan.
- Golongan C
Barang : beras, ketan, palawija, jagng, ketela,
terigu, gula, telur,minyak goreng, susu, garam,
bumbu, berbagai jenis maknan, melinjo, kripik
emping,
kering-keringan
mentah,
mie,
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minuman, teh, kopi, buah-buahan, kolang
kaling, sayur mayur, kentang, jajanan, bahan
jamu tradisonal, tembakau, bumbu rokok,
kembang, daun, unggas hidup, hewan
peliharaan, makanan hewan, sangkar, obatobatan hewan, tanaman hias, pupuk, obat
tanaman, pot, ikan hias, akuarium, elektronik
baru/bekas,
onderdil
baru/bekas,
alat
pertukangan
baru/bekas,
alat
pertanian
baru/bekas, kerajinan anyaman,gerabah, ember,
seng, kompor minyak, sepeda baru/bekas, goni,
karung gandum, majalah baru/bekas, koran,
arang, dan yang dipersamakan.
Jasa: penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan
dan yang dipersamakan.
Golongan D
Barang: rombengan, rongsokan, kertas bekas,
koran bekas, dan yang dipersamakan.
Jasa : sol sepatu, jasa patri dan yang
dipersamakan

Kriteria Pasar menurut kelasnya
- Kelas 1
Luas lahan dasaran minimal 2000m2. Tersedia
fasilitas : tempat parkir, tempat bongkar muat,
tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan,
tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC,
sarana pengamanan,
sarana pengolahan
kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik,
dan penerangan umum.
-

Kelas II
Luas lahan dasaran minimal 1500m2. Tersedia
fasilitas : tempat parkir, tempat promosi, tempat
pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor
pengelola, KM/WC, sarana pengamanan
sarana pengolahan kebersihan, sarana air
bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum
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-

-

-

Kelas III
Luas lahan dasaran minimal 1000m2. Tersedia
fasilitas : tempat promosi, tempat ibadah,
kantor
pengelola, KM/WC, sarana
pengamanan, sarana air bersih, instalasi
listrik, dan penerangan umum.
Kelas IV
Luas dasaran minimal 500m2. Tersedia fasilitas
: tempat promosi, kantor pengelola, KM/WC,
sarana pengamanan, sarana air bersih, instalasi
listrik, dan penerangan umum.
Kelas V
Luas dasaran minimal 50m2. Tersedia
fasilitas: sarana pengamanan dan sarana
pengelolakebersihan.

d. Kegiatan pasar tradisional




Kegiatan Penyaluran Materi Perdagangan
-

Sirkulasi, transportasi, dan dropping barang.

-

Distribusi barang dagangan ke setiap unit
penjualan di pasar

Kegiatan Pelayanan Jual Beli
-



Kegiatan Pergeraka dan perpidahan pengujung
-



Kegiatan jual-beli antara pedagang dengan
konsumen.
Kegiatan
penyimpanan
barang
dagangan.

Dari luar lingkungan ke dalam bangunan pasar
Dari unit penjualan ke unit penjualan

Kegiatan Pelayanan Service
-

Pelayanan Bank
Pelayanan pembesihan
Pelayanan pemeliharaan
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e. Kegiatan umum dalam pasar tradisional

f.

 Jenis Kegiatan Pasar
Unsur-unsur kegiatan yang menujang pelayanan jual beli
adalah:
- Distribusi barang
- Penyimpanan barang dagangan
- Penyajian barang dagangan
- Kegiatan jual beli
 Sifat kegiatan Pasar
- Bersifat dinamis dan luwes ( kegiatan tawar
menawar tanpa ikatan harga yang baku)
- Terbuka (konsumen dapat langsung melihat dan
memilih
barang
dagangannya,
penjual
menawarkan dagangannya kepada semua yang
lewat.
- Akrab ( antara penjual dan pembeli terlihat
dalam transaksi jual beli).
Komponen pasar tradisional


Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan
kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan
atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat
kegiatannya.



Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan
yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa
yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan
dengan pelayanan langsung



Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya dan
beroperasinya pasar, Swasta pedagang penyewa tempat,
pekaksana
pembangunan
pasar,
Pengelola
melaksanakan pembangunan, pengelola pemasaran
tempat, pengelola kebersihan dst.

g. Tuntunan pasar tradisioanl
 Elemen utama
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1.2.3

Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu
ruang terbuka.Area ini biasanya digunakan sebagai
tempat los- los pedagang non permanaen atau area.
Parkir liar yang mulai marakmuncul pada saat ini.
Elemen utama yang lainnya yaitu ruang tertutup.Ruang
tertutupyang dimaksud adalah ruangan yang tertutup
atap namun tidaktertutup sepenuhnya oleh dinding
atau penyekat ruangan lainnya.Contohnya seperti toko,
kios, los, dasaran, kamar mandi, dan gudang.
 Elemen Penunjang
Contoh elemen-elemen penunjang pada
pasar
tradsional yaitu area bongkar muat barang dagangan,
dan pos penjaga.
 Elemen Pendukung
Beberapa elemen pendukung yang ada di pasar
adalah pusatpelayanan kesehatan, penitipan anak,
pelayanan jasa, kantorpengelola
pasar,
koperasi
pasar, tempat ibadah seperti mushola atau masjid.
Standar Perancangan

2.2.3.1. Peraturan yang berkaitan dengan Judul
Adapun standar-standar sarana prasarana dalam pasar
tradisional menurut Julius Panero dan Martin Zelnik dalam bukunya
yang berjudul “Dimensi Manusia dan Ruang Interior”, 2003:201
sebagai berikut:

Gambar 2.1 Standard Sirkulasi
Sumber: “Dimensi Manusia dan Ruang Interior. 2003:201
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Gambar 2.2 Perabot Pada Display Kios.
Sumber: “Dimensi Manusia dan Ruang Interior. 2003:201

Gambar 2.3 Perabot Pada Display Kios.
Sumber: “Dimensi Manusia dan Ruang Interior. 2003:201

Gambar 2.4 Perabot Pada Display Kios.
Sumber: “Dimensi Manusia dan Ruang Interior. 2003:201

19

No
1

2
3
4

5

6
7

8

9
10

Tabel 2.2 Persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe
kriteria
Tipe 1
Tipe II
Tipe III
Tipe IV
Jumlah
> 750
501-750
250-500
<25 orang
pedagang
orang
orang
orang
PERSYARATAN TEKNIS
Ukuran luas
Minimal
Minimal
Minimal
Minimal
ruang dagang
2m2
2m2
2m2
2m2
Jumlah pos
Miimal 2
Miimal 2
Miimal 2
Miimal 2
ukur ulang
pos
pos
pos
pos
Zonasi
- Pangan
- Pangan
- Pangan
- Pangan
basah
basah
basah
basah
- pangan
- pangan
- pangan
- pangan
kering
kering
kering
kering
- siap saji
- siap saji
- siap saji
- siap saji
-non
-non
-non
-non
pangan
pangan
pangan
pangan
-tempat
-tempat
-tempat
-tempat
pemotonga pemotonga pemotonga pemotonga
n unggas
n unggas
n unggas
n unggas
Area parkir
Proposiona Proposiona Proposiona Proposiona
l dengan
l dengan
l dengan
l dengan
luas lahan
luas lahan
luas lahan
luas lahan
parkir
parkir
parkir
parkir
Area bongkar
Tersedia
Tersedia
ada
ada
muat barang
khusus
khusus
Akses untuk
Terpisah
terpisah
ada
ada
masuk dan
keluar
kendaraan
Lebar
Minimal
Minimal
Minimal
Minimal
koridor/gangw 1,8m
1,8m
1,5m
1,2m
ay
Kantor
Di dalam
Di dalam
Di dalam
ada
pengelola
lokasi
lokasi
lokasi
Lokasi toliet
Minimal
Minimal
Minimal
Minimal
dan kamar
berada
berada
berada
berada
mandi
pada 4
pada 3
pada 2
pada 1
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11

12

13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

(terpisah
antara
Jumlah toilet
pada satu
lokasi
Tempat
penyimpanan
bahan pangan
basah
Tempat cuci
tangan

Ruang
menyusui
CCTV

Ruang
peribadatan
Ruang
bersama
Pos kesehatan
Pos keamanan
Area merokok
Ruang disen
fektan
Area
penghijaun
Tinggi anak
tangga
Tinggi meja
tempat
penjualan

lokasi yang
berbeda
Minimal 4
toilet pria
& 4 toilet
wanita
ada

lokasi yang
berbeda
Minimal 3
toilet pria
& 2 toilet
wanita
ada

lokasi yang
berbeda
Minimal 2
toilet pria
& 3 toilet
wanita
-

lokasi yang
berbeda
Minimal 1
toilet pria
& 1 toilet
wanita
-

Minimal
berada 4
lokasi yang
berbeda
Minimal 2
ruang
Minimal
berada
pada 2
lokasi yang
berbeda
Minimal 2
ruang
ada

Minimal
berada 3
lokasi yang
berbeda
Minimal 1
ruang
Minimal
berada
pada 2
lokasi yang
berbeda
Minimal 1
ruang
ada

Minimal
berada 2
lokasi yang
berbeda
ada

Minimal
berada 1
lokasi yang
berbeda
ada

ada
ada
ada
ada

ada
ada
ada
ada

ada
ada
ada
ada

ada
ada
ada
-

ada

ada

ada

ada

Miimal 18
cm
Minimal
60 cm

Miimal 18
cm
Minimal
60 cm

Miimal 18
cm
Minimal
60 cm

Miimal 18
cm
Minimal
60 cm

Minimal
berada
pada 1
lokasi yang
berbeda
Minimal 1 ada
ruang
ada
-
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25
26
27

28
29

30
31

32
33
34

35

36

37
38

Akses untuk
kursi roda
Jalur evakuasi
Tempat
pemadam
kebakaran
Hidran air
Pengujian
kualitas air
bersih
Pengujian
limbah cari
Ketersediaan
tempat sampah

ada

ada

-

-

ada
ada

ada
ada

ada
ada

ada
ada

ada
Setiap 6
bulan

ada
Setiap 6
bulan

ada
Setiap 1
tahun

Setiap 1
tahun

Setiap 6
bulan
Diseluruh
bangunan
dan
fasilitas
ada

Setiap 6
bulan
Diseluruh
bangunan
dan
fasilitas
ada

Setiap 1
tahun
Diseluruh
bangunan
dan
fasilitas
ada

Setiap 1
tahun
Diseluruh
bangunan
dan
fasilitas
ada

Alat angkut
sampah
T.pembuangan ada
ada
ada
sampah
Pengelolaan
ada
ada
ada
sampah
berdasarkan
3R
Sarana
ada
ada
ada
telekomunikas
i
PERSYARATAN PENGELOLAAN
Informasi
ada
ada
ada
identitas
pedagang
Informasi
ada
ada
ada
zonasi pasar
SOP
ada
ada
ada
Sumber : BSNI 2015 (Badan Standard Nasional) Pasar

ada
ada

ada

ada

ada
ada

Pasar Tradisional Wonorejo merupakan pasar dengan tipe III.
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2.2.3.2. Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
Pengambilan judul diatas memakai acuan Rencana Induk Riset
Nasional (RIRN) tahun 2017-2045 sebagai pegangan agar penelitian ini
tepat sasaran sesuai aturan yang ada.
Merujuk dari RIRN Fokus Riset Sosial Humaniora – Seni
Budaya – Pendidikan dengan fokus Kajian Ekonomi Dan Sumber Daya
Manusia, Topik Riset Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM. Tema
Riset Kajian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Bertopik
Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM yang bertarget Formula
penguatan kapasitas masyarakat untuk penguatan sumberdaya agraria.

Gambar 2.5 Tema dan topik riset untuk fokus riset Pangan
Pertanian
Sumber : RIRN tahun 2017- 2045
2.3. Tinjauan Lokasi
2.3.1. Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
-

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12
Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (
RTRW ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029
1. Terdapat pada Pasal 50 ayat (1)
Pengembangan Kawasan Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf j adalah meliputi kawasan
perdagangan (dan jasa) skala wilayah, perdagangan (dan jasa)
skala lokal, dan perdagangan (dan jasa) sektor informal.
2. Terdapat pada Pasal 50 ayat (3)
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-

Kawasan Perdagangan (dan jasa) skala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah meliputi:
a. Kawasan yang memiliki fasilitas perdagangan (dan
jasa) seperti pasar tradisional, pasar modern
dan/atau kawasan Pusat Perbelanjaan dengan skala
layanan lokal yaitu lingkup desa dan/atau
kecamatan, diarahkan di setiap pusat-pusat layanan
di tiap desa dan kecamatan;
b. Kewajiban untuk menyediakan sarana-prasarana
pendukung yang memadai dan memperhatikan
jarak antar kawasan maupun fasilitas yang ada
dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang
sehat.
c. Dikembangkan secara proporsional, dan terkendali
dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi
masyarakat lokal, UMKM serta kebutuhan sesuai
Peraturan perundangan yang berlaku.
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah
Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023

1. Dengan misi Program perdagangan dengan
indikator kinerja “Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal”
2. Dengan misi program pengelolaan pasar dengan
indikator kinerja “Jumlah Pasar rakyat yang di
revitalisasi”
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3. Dengan misi Program peningkatan pengelolaan
pasar dengan indikator kinerja “ Menngkatnya
Pengelolaan Pasar”
2.3.2. Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak
Pasar Tradisional Wonorejo dipilih dikarenakan menurut
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bahwa pemerintah berencana akan
membangun ulang beberapa pasar tradisioanal di Kabupaten Pasuruan
diantaranya Pasar Wonorejo.
-

-

Kepala Bidang Pengelolaan pasar Disperindag Kabupaten
Pasuruan mengatakan, masih banyak pasar daerah di kabupaten
pasuruan yang kondisinya kini kurang representative. Lantaran
itu, pemkab kembali mengusulkan rencana revitalisasi pasar
daerah ke pusat. (sumber : Radar Bromo Jawa Pos tanggal 28 –
09 – 2020)
Kondisi pasar Wonorejo, belum pernah direvitalisasi sama
sekali. Sehingga juga diusulkan untuk direvitalisasi sesaui
dengan tipe pasar, yaitu tipe C. “untuk Pasar Wonorejo juga
perlu ada revitalisai. Lantaran selama ini beum ada pembenahan
dan kondisi juga sering becek terutama saat hujan”. (sumber :
Radar Bromo Jawa Pos tanggal 28 – 09 – 2020)

2.4. Studi Banding Obyek Sejenis
2.4.1. Obyek 1 (Pasar Batununggal di Bandung)

Gambar 2.6 Lokasi Pasar Batununggal di Bandung
Sumber : google.maps.com
Pasar Batununggal ini terletak di Jl. Batununggal Indah Raya IX
No.II, Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasar ini
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bisa berdiri berkat kerja sama antara Perusahaan Pengembang Batununggal
Indah dan PT Felindo Adhi Sentosa.
a. Ruang dalam
Pasar Batununggal merupakan pasar yang menyediakan
berbagai macam kebutuhan, seperti sayur-mayur, bahan kebutuhan
pokok, daging, maupun ikan. Tersedia pula barang-barang
kebutuhan lain seperti pakaian, alat elektronik, restoran, dan
apotik.
Pasar ini memiliki 294 unit lapak, 429 unit kios dan 130
unit ruko. Beberapa fasilitas pendukung yang dibuat untuk
memberikan kenyamanan pada pengunjung, antara lain ATM
(Automatic Teller Machine), mushola, toilet bersih, sistem
keamanan 24 jam, dan area parkir yang luas. Bagi yang sering
bepergian dinas keluar kota tersedia bus Primajasa yang melayani
rute bandara Soekarno Hatta (Jakarta) – Bandung pulang pergi di
area pasar modern ini.

Gambar 2.7 Kondisi Pasar Batununggal
Sumber : https://www.rumah.com/detil-properti/batununggalindah-pasar-modern-17963 diakses pada 16 november 2020
b. Bangunan
Dari segi penampilan bangunan untuk pasar tradisional, pasar ini
mencerminkan kondisi pasar yang lebih baik dengan sentuhan
modern. Namun aktifitas di dalam pasar masih tradisional. Kondisi
ini dapat menarik minat pengunjung untuk mengunjungi pasar ini.
c. Ruang luar dan tapak
Pasar modern ini berada di dalam pemukiman mewah
bernama Batununggal Indah Estate yang terbagi menjadi
beberapa cluster dan terdapat lebih dari 400 unit rumah di sana.
Kawasan ini pun ramai dan dapat tumbuh menjadi kawasan
komersial di selatan Bandung.
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2.4.2 Obyek 2 (Pasar Larangan di Sidoarjo)

Gambar 2.8 Lokasi Pasar Larangan di Sidoarjo
Sumber : google.maps.com
Pasar larangan ini terletak di Jl. H Soenandar Priyo Soedarmo X,
Dusun Larangan, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
61271. Pasar ini memiliki luas lahan 3 ha. Pasar ini terletak dijalan utama
sehingga menimbulkan keramaian di dalam pasar.
a. Ruang dalam
Pasar Larangan merupakan jenis pasar yang menyediakan
berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Pasa ini memiliki beberap
jenis bangunan didalamnya yaitu toko/ruko, kios, los,
pancaan/lesehan dan pkl. Pasar larangan sendiri jua memiliki bebrpa
fasilitas didalamnya yaitu Mck/ponten, area parkir dan kantor
pengelola.

Gambar 2.9 Kondisi Ruang Pasar
Sumber : google.maps.com
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Tabel 2.3 Ruang Jualan Pasar Larangan
No
Bangunan
Jumlah
1. Togu / ruko
70 buah
Komoditas bahan pokok
30 buah
Komoditas perhiasan
10 buah
Komoditas perkakas rumah
20 buah
tangga
Komoditas
pakaian
20 buah
250 buah
2. Kios
Komoditas bumbu dapur
40 buah
Komoditas pakaian
60 buah
Komoditas tas
60 buah
Komoditas sepatu
60 buah
Komoditas perkakas masak
30 buah
3. Los
250 buah
Komoditas ikan
65 buah
Komoditas daging
60 buah
Komoditas sayur
65 buah
Komoditas buah
60 buah
4. Pancaan / lesehan
150 buah
Komoditas ikan
40 buah
Komoditas daging
30 buah
Sumber : Kantor Dinas Pasar Larangan

Luas
50 m2

20 m2

3.2 m2

1 m2

b. Bangunan
Dari segi penampilan bangunan untuk pasar tradisional,
pasar ini mencerminkan kondisi pasar yang lebih baik pada bagian
depan. Namun tertutupi oleh kondis bagian pasar yang padat..

Gambar 2.10 Bangunan
Sumber : google.maps.com
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c. Ruang luar dan tapak
Pasar tradisional ini berada diantara permukiman warga
serta berada di jalan penghubung utama. Sehingga memudahkan
akses untuk menuju pasar.

Gambar 2.11 Ruang luar pasar larangan
Sumber : google.maps.com
2.4.3. Kesimpulan Studi Banding
Tabel 2.4 Perbandingan Pasar
No

Perbandingan Pasar
Batununggal
Bandung

1

Lokasi

2
3

Luas Pasar
Jumlah lantai

4

Tempat

di Pasar Larangan di
Sidoarjo

Jl. Batununggal raya yang
merupakan
kawasan
perdagangan
yang
dikembangkan
oleh
Batununggal Indah dan PT
Felindo Adhi Sentosa.

Jl. H Soenandar
Priyo Soedarmo X,
Dusun
Larangan,
Larangan,
Kec.
Candi, Kabupaten
Sidoarjo,
Jawa
Timur 61271
3 hektar
3 hektar
Bangunan terdiri dari 3 Bangunan terdiri 2
lantai secara keseluruhan
lantai pada ruko dan
selebihnya adalah 1
lantai
294 lapak, 429 kios dan 130 70 buah Togu/ruko,
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Jualan

5

Fasilitas

6
7

Sistem
penjualan
Ruang luar

8

Konsep

unit toko

250 kios, 250 los,
dan
150
pancaan/lesehan
ATM, musholla, toilet, Toilet dan area
system keamanan dan area parkir
parkir yang luas
Tawar menawar
Tawar menawar
Bangunan pasar berada di
kawasan
pemukiman
mewah
bernama
Batununggal Indah Estate
Eksploratif
(Dimana bentuk pasar
modern yang kumuh dan
tidak menarik diperbaiki
untuk
menarik
minat
pembeli)

Bangunan pasar di
samping jalan yang
dikelilingi oleh area
pemukiman warga
Accomodated
(dimana
bentuk
pasar
mengutamakan agar
keseluruhan
pedagang
dapat
tertampung
di
dalamnya)

KESIMPULAN STUDI BANDING
1
Bangunan pasar dapat menampung kebutuhan pedagang secara
maksimal
2
Menyediakan fasilitas penunjang pasar di dalam bangunan untuk
mempelancar kegiatan di dalam pasar dengan baik
3
Mempertahankan sitem dari pasar tradisional walapun bentuk
bangunan berubah
4
Memaksimalkan kebutuhan bangunan yang ada dengan luas lahan
yang tersedia agar terjadi keseimbangan didalam bangunan pasar
5
Kegiatan dan jenis dagangan dikelompokkan untuk mempermudah
alur sirkulasi kegiatan di dalam pasar
Sumber : Olah data penulis
2.5. Tinjauan Tema/ Pendekatan Perancangan
Pendekatan yang dilakukan dalan perancangan ini adalah Arsitektur Modern.
Dimana desain yang ada dapat menyatu dengan sekitar lokasi dan konsep bangunan.
2.5.1. Pengertian Arsitektur Modern
 Menurut Rayner Banham pada bukunya yang berjudul “Age of The
Monster : A Personal View of Modern Architectur”, 1978 (dalam
Misbahuddin, 2014 : 43). Perkembangan arsitektur modern
menekankan pada kesederhanaan suatu desain. Para arsitek pada
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masa itu menginginkan
bangunan rancangannya bersih dari
ornamen dan sesuai dengan fungsinya dan menghilangkan paham
eclectisn pada tiap rancangannya.
2.5.2. Interpretasi Arsitektur Modern
Perkembangan Arsitektur Modern meliputi perkembangan
pemikiran mengenai konsep fungsi, bentuk, konstruksi dan ruang. Ditinjau
dari segi bentuk, bangunan Arsitektur Modern memungkinkan untuk
menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak biasa karena perkembangan
teknologi struktur dan konstruksi serta perkembangan teknologi bahan pada
masa itu. Sedangkan dilihat dari segi ruang bangunan Arsitektur Modern
bersifat lebih mengalir dan hirarki berdasarkan proses sirkulasi dan
berkegiatan (step to step). Sekedar untuk melengkapi dari segi konstruksi,
perkembangan arsitektur modern ditandai oleh penggunaan konstruksi beton
bertulang, baja dan bahan-bahan bangunan yang ringan dan dilihat dari segi
fungsi, Bentuk bangunan arsitektur modern menggunakan modul manusia
(le corbusier) karena bangunan ditekankan pada fungsinya.
Merujuk pada buku Rayner Banham “Guide to Modern
Architecture”, Chapter 2,3,4 and 5. (dalam Misbahuddin, 2014:45) Tentang
bentuk dan ruang. dalam ide pemikirannya adalah :
a. bentuk
Bentuk dalam arsitektur modern adalah merupakan periode
yang membingungkan bagi para praktisi, karena tidak ditentukan
dan dibentuk dari fungsi maupun bahan bangunan yang dipakai.
Tidak satupun dari fungsi maupun konstruksi tanpa pengaruhnya,
dan pelaku yang antusias pada pemecahan fungsional yang baru dan
metode baru struktur seperti terlibat juga pada ekspresi yang baru.
b. ruang
Konsep ruang pada arsitektur modern yaitu ruang tidak
terbatas meluas kesegala arah, ruang terukur/terbatasi/terlihat
bayangan strukturnya (segi empat). Arsitektur dipahami dalam tiga
dimensi, ruang dari arsitektur modern memiliki hubungan dengan
pengamat. Ruang yang didalam merupakan eksperimen ruang tak
terbatas dengan partisi yang dapat diterusuri melalui ruang-ruang
yang dilalui. Pola perletakan ruang lebih mengalir dan berurutan
berdasarkan proses kegiatan.
2.5.3. Studi Literatur
Dalam Fatur Ramadhan (2011:28) dikutip dari (Misbahuddin, 2014
: 43) Arsitektur Modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur
dimana ruang menjadi objek utama. Jika pada sebelumnya arsitektur lebih
memikirkan bagaimana cara mengolah fasade, ornamen, dan aspek-aspek
lainnya yang sifatnya kualitas fisik, maka pada masa Arsitektur Modern
31

adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian
mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, hingga akhirnya
diartikulasikan dalam penyesuaian elemen-elemen ruang secara nyata.
2.5.3.1. Obyek 3 (Modern Market Ceije Slovenia)
a. Deskripsi
Terletak di Celje Slovenia tepatnya di pusat kota.
Di rancang oleh Arhitektura Krušec. Lokasi dipilih dengan
pertimbangan letak yang strategis dan padat sehingga dapat
memenuhi kebutuhan harian penduduk sekitarnya. Luas
area pasar sebesar 410 m2

Gambar 2.12 Pasar Modern Celje Slovenia
Sumber:https://www.earchitect.co.uk/images/jpgs/sl
ovenia/celje_market_k260510_1.jpg,
b. Konsep Tapak
Tapak diolah dengan menutupi semua permukaan
tanah dengan perkerasan. Akses tapak dapat dicapai dari
segala arah dengan mengutamakan pejalan kaki. Zoning
parkir diletakkan di area yang berhubungan langsung
dengan entrance pasar.

Gambar 2.13 Tata Massa Pasar Modern Celje
Slovenia
Sumber: https://www.archdaily.com/60657/newmarket-in-celjearhitekturakrusec/50090d9428ba0d27a700152cnew-market-in-celje-arhitektura-krusec-floor-plan
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Bangunan pasar Celje Slovenia didesain dengan
satu massa. Konsep ini dimaksudkan untuk menghemat
lahan dengan menzoningkannya pada satu area ditengah
site.

Gambar 2.14 Potongan dan Tampak Kawasan Pasar
Modern Celje Sloveni
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusecelevation-and-section,
c. Konsep Kebutuhan dan Hubungan Ruang

Gambar 2.15 Hubungan Ruang Pasar Modern Celje
Slovenia
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusec-photoelevation-andsection,
Bangunan ini didesain dengan mempertimbangkan
sirkulasi yang efesien dan zoning yang jelas sehingga
dalam penggunanya dapat menunjang aktivitas pedagang
dan pembeli. Area kering dan tidak berbau berupa kios
yang tertutup diletakkan
disisi entrance bangunan,
sedangkan untuk area semi basah berupa lods diletakkan
setelahnya namun dengan konsep terbuka. Adapun untuk
area basah seperti penjualan daging dibuat tertutup sehingga
baunya tidak menggangu sekitarnya. Zoning–zoning
tersebut dihubungkan dengan sirkulasi dan fasilitas
penunjang seperti westafel tempat cuci tangan. Lods
pedagang berupa meja panjang dari beton sedangkan untuk
desain kios memiliki ukuran yang bervariasi.
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d. Konsep Bentuk

Gambar 2.16 Kosep Terbuka Pasar
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusec-photoelevation-andsection,
Bentuk dasar bangunan mengikuti pola site
dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi lahan yaitu
memanjang horizontal. Bentuk atap zig-zag pada bangunan
memberikan irama tidak monoton dan sangat kontras
dengan bangunan disekitarnya. Sehingga memberikan kesan
ciri khas pada bangunan pasar ini.
e. Konsep Fasad

Gambar 2.17 Interior dalam bangunan pasar
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusec-photoelevation-andsection,
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Pasar Celje Slovenia didesain dengan konsep
terbuka dan menyatu dengan alam sekitar. Dari itu
penggunaan dinding dan fasade dikurangi pada bangunan.
Namun pada desain kios dibuat tertutup tentunya demi
keamanan barang pedagang. dari desain warna monokrom
yang ditampilkan menciptakan latar belakang special netral
pada bangunan agar memberi kesan menonjol pada
keberagaman warna buah, sayur, dan produk lainnya yang
tersedia di kios-kios.
f. Konsep Struktur

Gambar 2.18 Struktur bangunan pasar
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusec-photoelevation-andsection
Bangunan pasar menggunakan kolom baja sebagai
struktur penopang satu-satunya, kemudian dihubungkan
dengan balok baja yang sekaligus berfungsi sebagai
dudukan atap dengan kemiringan landai.
.g. Konsep Material

Gambar 2.19 Material bangunan pasar
Sumber : https://www.archdaily.com/60657/new-market-incelje-arhitekturakrusec/50090d9128ba0d27a700152b-newmarket-in-celje-arhitektura-krusec-photoelevation-andsection,
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Kombinasi material pada bangunan secara
keseluruhan
mencirikan arsitektur modern futuristik.
Dinding partisi serta plafond dibungkus dengan bahan
aluminium. Sedangkan untuk lantainya menggunakan cor
beton yang difinishing dengan sangat halus sehingga terlihat
seperti lantai keramik yang natural. Material-material ini
dipadukan dengan tema warna monokrom.
2.5.3.2 Obyek 4 (Redesain Pasar Tradisional Siwa dengan Pendekatan
Arsitektur Modern di Kabupaten Wajo)
a. Deskripsi
Pada lokasi tapak Pasar Tradisional Siwa ini memiliki 2
zona terpisah yang di batasin oleh jalan penduduk, zona 1 berada di
tepi Jalan Raya Poros Sengkang-Palopo dengan luas area sebesar
4.081 M2 atau 0,408 Hektar, kemudian zona 2 dengan luas 9.976 M2
atau 0,997 Hektar, maka luas total lahan sebesar 14.057 M2 atau 1,4
Hektar.

Gambar 2.20 Luas Tapak Pasar Tradisional Siwa
Sumber: googleearth
b. Konsep tapak
Pada tapak terdapat 3 pembagian fungsi ruang penjualan
yaitu ruko, kios, dan los . Berikut gambaran letak pembagian fungsi
penjualan :
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Gambar 2.21 Lokasi Pembagian Ruang Di Pasar Tradisional Siwa
Sumber: googleearth
c. Konsep Kebutuhan dan Hubungan Ruang
Banguanan terbagi menjadi beberapa zona
menampung area kios sebanyak 286 unit dan bebrapa los.

untuk

Gambar 2.22 Konsep Tapak Pasar Siwa
Sumber: dokumen wildan al ghifari
d. Konsep Bentuk
Perubahan signifikan pada peletakan shading yang lebih
menonjol, sehingga shading menyelimuti seluruh sisi bangunan.
Bentuk memperlihatkan arsitektur moder yaitu :
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Gambar 2.23 Konsep Bentuk Pasar Siwa
Sumber: dokumen wildan al ghifari
e. Konsep Fasad

Gambar 2.24 Fasad Pasar Siwa
Sumber: dokumen wildan al ghifari
Fasad bangunan memperlihatkan arsitektur modern yang jela
dengan adanya pengulangan bentuk garis vertikal dan horizontal di
setiap sisi bangunan
f. Konsep Struktur
Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi
gagasan maka gagasan desain perancangan pada struktur dalam
bangunan utama adalah
sebagai berikut :
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Gambar 2.25 Konsep Struktur Pasar Siwa
Sumber: dokumen wildan al ghifari
g. Konsep Material
Bangunan yang ada menggunakan mateial modern yaitu
diantaranya :
-

Dinding menggunakan batu bata
Fasad menggunakan aluinium panel
Relling bangunan menngunakan kaca
Lantai bangunan menggunakan beton bekspos dan
keramiknakan paving block rumput
Jalan/ penutup tanah meng

2.5.3.3. Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis
No

1

2

Tabel 2.5 Perbandingan Pasar
Perbandingan Modern Market Ceije Redesain
Pasar
Slovenia
Tradisional
Siwa
dengan Pendekatan
Arsitektur Modern
di Kabupaten Wajo
Konsep
Celje Slovenia (di
Jalan Raya Poros
Lokasi
alun-alun
Sengkang-Palopo
kota)
Kebutuhan
Tersedia kios dn los
Tersedia kios dan
dan
sebagai wadah
los sebagai bentu
Hubungan
penjualan dan fasilitas pembaharuan dari
Ruang `
penunjang lainnya
kondisi yang lama
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3
4

Konsep
Massa
Sirkulasi
Pada
Bangunan

Bangunan tunggal

Banyak massa

Sirkulasi utama yaitu
membagi zoning
antara bangunan los
dan kios

Sirkulasi
utama
secara
vertikal
dikarenakan
banguann berlantai
2.
Sehingga
memisah antara los
dan kios
5
Konsep
Fasad bangunan
Fasad
bangunan
Fasad
terbuka sehinnga
ditutupi ole garis
menunjukkan bagian
vertikal
dan
dalam dan situasi di
horizontal keseluruh
dalam pasar
bangunan
6
Struktur dan
Sistem struktur yang
Sistem struktur dan
Material
digunakan adalah
material
rangka baja. pondasi
menggunakan
menggunakan plat
fabrikasi
8
Konsep dasar Menyatu dengan alam Kesatuan
Dimana
pasar
ini Dimana
ini
terbuka pada bagian ditunjukaan bahwa
fasadnya
pasar ini terdri dari
2 lokasi namun
terlihat
seperti
dalam lokasi
KESIMPULAN STUDI BANDING
1
Bangunan pasar harus berada pada kawasan strategis dan
akses yang mudah
2
Bangunan pasar mampu mewadahi kebutuhan pedagang dan
tersedianya fasilitas penunjang pasar yang layak
3
Memberikan sentuhan modern pada bangunan pasar untuk
menarik minat pembeli
4
Sirkulasi berbentuk grid sehingga memksimalkan ruang,
kemudian pintu masuk dan keluar diletakkan disetiap sisi
untuk memudahkan akses dari segala arah
5
Pondai yang digunakan adalah pondasi garis sebagai
penopang dinding dan pondasi plat pancang sebagai
penopang, penutup atap menggunakan struktur bentang lebar
dengan rangka batang
6
Banguan tidak banyak massa agar emudahkan akses menuju
pasar
Sumber : Olah data penulis
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